Perspetivas
Fed, BoJ e BoE em destaque em mais uma semana de resultados
Espera que os Bancos Centrais deixem rudo na mesma em termos de política monetária mas as
declarações por parte dos seus líderes são sempre um foco de atenção dos investidores, em
especial quando entramos numa nova era nos EUA. O elevado flow empresarial também marca
destaque na agenda dos investidores, proporcionado por mais uma semana de earnings season. Na
Europa de destacar os números da Daimler, Siemens e Shell. A Markit fará a difusão dos valores
finais das atividades terciária e industrial pelas diversas regiões do globo. Por fim, uma nota para as
indicações preliminares do ritmo de inflação e crescimento económico na Zona Euro. As bolsas
chinesas estarão encerradas derivado aos festejos do Ano Lunar, pelo que trará menor liquidez no
mercado asiático.

Resultados
Europa

EUA

Semana Passada
Investidores ocupados em digerir um conjunto de números económicos e empresariais. Desde logo
as indicações preliminares da Markit sinalizaram uma aceleração da atividade industrial pelas mais
diversas regiões do globo, bem como um ganho de momentum da atividade terciária nos EUA. Na
Zona Euro, o mesmo indicador sinalizou um ligeiro abrandamento. Em Wall Street, essa série de
bons indicadores, em conjunto com os bons dados empresariais, levou a que os principais índices
nova-iorquinos renovassem máximos, apesar de os mais recentes dados da economia norteamericana acabarem por tirar alguma euforia, com o PIB a desacelerar na reta final de 2016,
pressionado pelas exportações.

O PSI20 encerrou a semana passada nos 4609,78 pontos já com o aparecimento dos números operacionais
da EDP e EDP Renováveis. O BPI, que apresentou números anuais acima do mercado, vê-se limitado nas
valorizações dado à OPA do CaixaBank.

Na Zona Euro …

Nos EUA…

Notas:
5S- Variação nas últimas 5 sessões; 20S - Variação das 20s anteriores à semana passada
* Relação entre volume médio de 5S e Volume Médio 20S
Sentimento: forte/fraco (aumento/diminuição de pressão compradora na subida semanal ou
diminuição/aumento de pressão vendedora na descida)
Consensus de Analistas PSI20: Recomendações e Preços-Alvo

Ramiro Loureiro, Analista de Mercados
Millennium investment banking
No site do Millenniumbcp, página de Investimentos>> Research, pode aceder a informação
atualizada dos mercados de ações
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